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Advies Vrijgave van het plangebied op voorwaarde 
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deel 

 

 

Vervolgtraject Archeologie West-Friesland adviseert de initiatiefnemer nader archeologisch 
onderzoek te laten uitvoeren door een archeologische instelling of bedrijf. 

 
1. Inleiding 

Op 20 en 21 juli 2021 is in opdracht van gemeente Schagen een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd aan de P. Ottstraat, Schagerbrug, gemeente Schagen. Aanvullend is op 12 augustus 
nog een aantal aanvullende In dit document worden vervolgstappen met betrekking tot het 
plangebied P. Ottstraat in Schagerbrug geadviseerd. Het onderzoek heeft betrekking op het 
plangebied dat wordt beschreven in het Programma van Eisen.1  
Op basis van het proefsleuvenonderzoek en de aanvullende boringen wordt het plangebied 
vrijgegeven voor verder archeologisch onderzoek. Voor het plangebied kan de dubbelbestemming 
archeologie worden opgeheven. Wel dient in de vergunning te worden opgenomen dat eventuele 
werkzaamheden in het zuidoostelijke deel van het plangebied, dieper dan 50 cm – maaiveld, 
worden gemonitord (blauwe vierkant afbeelding 1).  

                                                 
1 De Wit 2021. 
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Afbeelding 1. Vrijgavekaart van plangebied P. Ottstraat in Schagerbrug, gemeente Schagen. 
 

2. Voorlopige resultaten 

Op het terrein werden drie proefsleuven met een totale omvang van ruim 300 m2 gegraven. Van 
werkput 1 is het gehele noordprofiel gedocumenteerd. Van werkputten 2 en 3 zijn per put twee 
profielstaten gedocumenteerd. 
 
Ter plaatse van werkput 1 bevonden de kwelderafzettingen zich tussen de -1,5 m en -1,6 m NAP. 
Daarop lag een laag veen van 0,1 m tot 0,2 m dik met daarin veel keramiekfragmenten uit de 
IJzertijd. Waarschijnlijk werd hier in de IJzertijd direct op het veen gewoond. Door oxidatie 
vanwege natuurlijke ontwatering en landbewerking klonk het veen hier in, waardoor de laag hier 
(slechts) 0,1 m tot 0,2 m dik was (circa 70 cm – maaiveld).  
 
In werkputten 2 en 3 was de veenlaag een stuk dikker, namelijk 0,35 m. Hierin zaten geen 
vondsten en waren nog duidelijk plantenresten zichtbaar. De natuurlijke bodem bevond zich hier 
ook op een diepte van -1,95 m NAP. Waarschijnlijk was het op deze locatie te nat om te wonen in 
de IJzertijd-Romeinse tijd. Vrijwel in alle werkputten lag bovenop de veenlaag een pakket van 
lichtgrijze gelaagde zandige klei met bandjes schelpgruis (Laagpakket van Walcheren).  
 
Duidelijke aanwijzingen voor bebouwing, zoals paalgaten, ontbraken. Echter, in het westelijke deel 
van werkput 1 lag een laag op het veen bestaande uit heterogene en niet-gelaagde lichtgrijze 
zandige klei. In dit pakket werd een aanzienlijke hoeveelheid keramiek uit de IJzertijd-Romeinse 
tijd aangetroffen, waaronder ook grote scherven. Op basis hiervan is tussen werkput 1 en 2, in 
overleg met het Bevoegd Gezag, een derde sleuf aangelegd ter hoogte van het pakket. Hieruit 
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bleek dat het een laag betreft met een noordoost-zuidwest oriëntatie, gelijk aan de andere lagen in 
werkput 1. Mogelijk betreft het een overstromingspakket. De grote aardewerkscherven in de laag 
wijzen er wel op dat in de nabijheid van het pakket een nederzetting aanwezig is.  
 
Aanvullend booronderzoek 
Om beter inzicht te krijgen in het (cultuur)landschap en de diepteligging van de archeologisch 
interessante lagen, zijn enkele aanvullende boringen gezet aan de zuidzijde van het 
onderzoeksgebied (zie afbeelding 1). Hieruit bleek dat de dunne veraarde venige laag in werkput 1 
ook ter hoogte van de boringen aanwezig was en dat de laag van het oosten naar het westen toe 
zakte. In één van de boringen werd een stukje aardewerk gevonden (BP2). De diepteligging van de 
archeologische interessante laag (top veraarde veen) ligt tussen de 60 en 75 cm – maaiveld. Op 
basis van het booronderzoek kan worden geconcludeerd dat eventuele archeologische resten zich 
in het plangebied voornamelijk zullen bevinden in de zuidoostelijke hoek van het terrein. 
 
De boringen en het proefsleuvenonderzoek wijzen er op dat in de nabijheid van het plangebied een 
nederzetting uit de Inheems Romeinse tijd aanwezig is. Op basis van het gebrek aan sporen uit 
deze periode en de vele aanwijzingen voor overstromingen in het gebied is besloten het plangebied 
vrij te geven voor verder archeologisch onderzoek. Wel dienen graafwerkzaamheden die dieper 
gaan dan 50 cm – maaiveld aan de zuidoostzijde van het plangebied te worden gemonitord.  
 

3. Advies 

Het plangebied wordt vrijgegeven voor verder archeologisch onderzoek. Wel dient in de vergunning 
te worden opgenomen dat toekomstige werkzaamheden in de zuidoostelijke hoek van het terrein, 
dieper dan 50 cm – maaiveld, worden gemonitord. 
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